
- 1 - 

 

Moje babička a dědeček                                                                JÍNOVÁ Anna 

 

Nejkrásnější roky mého života jsem prožila ne u babičky. Ale s babičkou a dě-

dečkem v jejich domě. 

 

Babička se narodila jako jedenácté dítě v r. 1901. V rodině, kde její maminka se 

starala o neustále hladové krky. Její tatínek byl pošťák. A můj dědeček byl roč-

ník 1897. Byl to velký štramák. Spolu měli nádherný harmonický vztah. Celý 

život babičku oslovoval pouze Andulko, babička dědečkovi říkala Frantíku. 

 

Já byla první vnučkou. Narodila jsem se na konci 2. světové války v jejich domě. 

Už jako malá jsem se cítila u babičky a dědečka nejlépe. Se souhlasem mých 

rodičů jsem vyrůstala a stala se součástí života mých prarodičů. 

 

Vzpomínám na krásné večery. To se u našich vrat scházeli sousedé z ulice. 

Každý došel se stoličkou nebo seslíkem. A vyprávělo se a vyprávělo, vzpomína-

lo a vzpomínalo. Se zaujetím jsem naslouchala vyprávění dědečka a pana sou-

seda o zážitcích z bojů v 1. světové válce. Jak blízko Piavy při návratu domů 

ztratily své kamarády. S jakou touhou a láskou se vraceli do svých domovů. 

Později bylo velice emotivní vyprávění z období německé okupace. Strach, bí-

da, ztráta blízkých a přátel. A opět strach a hrůza, kterou v té době prožívali. 

 

Můj dědeček byl koňský řezník. Nade vše miloval koně, ale také motory a auta. 

Měl motocykl Jawa, s babičkou jezdili na výlety. Měli dokonalou výstroj: oba 

kožené kukly, motocyklové brýle, rukavice a paťácké šály. A samozřejmě oble-

čení dle současného počasí. Já znám jen z fotografií. Ale ve skříni jsem našla 

kukly a rukavice zabalené v krabici a převázané mašlí. Babiččina vzpomínka na 

dědečka a jejich krásné společné dny.  

 

Prvním autem zn. Ford – menším valníkem – jsme o prázdninách hodně cesto-

vali. Dědeček nechal Fordíkovu korbu zaplachtovat, abychom mohli cestovat i 
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za špatného počasí. Naložili jsme deky, polštáře, dokonce i duchnu. A také to 

nejdůležitější – vodu a jídlo. A už se vyrazilo na cestu! Jednou z posledních da-

lekých cest naším Fordíkem byly severní Čechy, návštěva Liberce a Jablon-

ce/Nisou. Zhruba 300 km od domova. Celé dny i noci velmi pršelo a bylo 

chladno. Plachta, která nás měla chránit, nevydržela nápor deště. A tak jsme 

museli přespat v hotelu. Dědeček celou noc chodil kontrolovat stav počasí i au-

ta. Ale další dny jsme opět pokračovali v našem cestování. 

 

Dědeček byl opravdový fanda do motorů. Každým rokem jsme v srpnu jezdili 

na motocyklové závody Velký okruh – Brno. Vždy jsme vyjížděli o den dříve, 

přespávali na korbičce Fordíka, v nějaké vesničce. A druhý den s výstrojí na 

stráně zabrat místo. Vzpomínám, že jsme měli také nějaké tabulky, do kterých 

jsme s babičkou zapisovaly pořadí projíždějících jezdců. To bylo pro dědečka, 

protože ten doma vše porovnával a komentoval. Já pamatuji jediné jméno naše-

ho jezdce: Franta Šťastný. Byl to ďábel! To říkával i dědeček. 

 

Stárnout začal i náš Fordík. Naše cesty byly kratší a kratší. A tak jsme začali 

jezdit do lesa, na houby, maliny, jahůdky, na šišky. Na houby jsme vyráželi při 

rozbřesku. Babička zůstávala vždy jako pozorovatel u auta a hledala hříbečky 

jen okolo, na krajích lesa. My s dědečkem chodili do houštin. Bylo to náročné. 

Všechno totiž muselo mít svůj řád: žádné pobíhání z místa na místo, žádný křik 

ani pískání pro orientaci, kde je kdo. Jen ticho a klid. Prodírali jsme se houštím, 

dvě řady od sebe, pěkně pomalu, potichu a hledali hříbky. Na konci houští u 

cesty otočit a pomalu zase zpět. Občas jsem se bála, dědečka jsem ani neviděla, 

ani neslyšela. Ale k babičce jsme se vraceli s košíky hub. Babička provedla se-

lekci, červavé houbičky nechávala v mechu pro zvířátka, vše dočistila. A my 

s dědečkem jsme odcházeli sbírat šišky ve smrkovém lese. Byly velké, koše se 

rychle zaplňovaly. Babička připravila malou svačinku na posilnění a za odmě-

nu. A pak zpět domů. 

 

V babiččině kuchyni byla kachlová kamna, na kterých se vařilo, v troubě peklo 

maso a buchty. Na plotně v železňáčku se vařila káva z melty nebo cikorky, 
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v neděli se přidávala lžička zrnkové kávy. Jak já zbožňovala tu vůni! V neděli 

my tři společně posnídali, dědeček dostal instrukce, co má dělat. A babička nám 

zase oznámila, co bude vařit. 

 

Vedle kachlových kamen stála pěkně široká postel. Tam jsem se schovávala ba-

bičce, když jsem udělala nějakou neplechu. Ale hlavně v zimě jsme tam spávaly 

s babičkou. Pouze v době, kdy probíhaly hokejové zápasy. Televize nebyla. Ale 

na kredenci stálo velké lampové rádio, a to byl náš cíl! Při zápasech jsme 

s babičkou bouřlivě fandily. A babiččiny hlasité výkřiky: „dej mu gól!“ vždy 

probraly dědečka, který spal vedle v ložnici. Ráno se s námi naoko zlobil, že 

jsme ho rušily a nenechaly v klidu odpočívat. 

 

Dědeček byl řezník a s babičkou měli živnost – řeznictví. Dědeček vyráběl uze-

ninu, babička v krámku prodávala. Po znárodnění v r. 1948 dědeček s babičkou 

přešli pracovat jako řadoví zaměstnanci SD Jednota. Oba dva pokračovali v 

práci tak, jak byli zvyklí. Dědeček dlouho do noci dělal salámy, párky, klobás-

ky, fašírku. Ve dvě hodiny v noci zatápěl pod kotlem a přikládal do udírny. 

V udírně buřtíky, v troubách se pekly sekané. Vůně po celé ulici! A všichni vě-

děli, že u Dvořáků už se chystá! O půl šesté ráno, když se chodilo do práce, mo-

je usměvavá babička stála v krámku a prodávala dědečkovy dobrůtky: točený 

salám vytažený z udírny, párečky a vynikající ještě teplá sekaná. Dědečkovu 

uzeninu znali široko daleko v okolí. A moje babička, malá postavou, ale se širo-

kým vlídným srdcem, vždy pomáhala těm, kteří potřebovali. 

 

Život jsem měla pestrý. Žádná nuda. Dokázala jsem i zlobit. Babička měla na 

kredenci ukrytou rákosku. Když jsem neposlouchala, tak říkala, že na mne. Ale 

já věděla, že rákoska byla na neposlušné kočky a zahánění slepic do kurníku. 

Vždy mě zavčas upozornila, že rákosku na mě použije. A já fofrem utíkala na 

zahradu, zahákovala dveře a čekala. Babička mě vyzývala po dobrém, po zlém. 

Já nic. Ale to už z dílny vyšel dědeček a slyším: „Andulko, co s tím děvčetem 

zase děláš?“ Nastal klid,  já se mohla vrátit zpět. Nebezpečí zažehnáno, protože 

můj ochránce čekal! Já věděla, jak na dědečka!  
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Babička byla skvělá kuchařka a hospodyňka. Nejen buchty, peciválky, škubán-

ky. Ty skvělé bramborové placky! A co teprve pečínka a řízečky! Před svátky 

vánočními i velikonočními pekla cukroví. Večer jsme sedly, babička vyndala 

starou knihu receptů. Četla druhy cukroví a my vybíraly a vybíraly. Pekly se 

drobounké kousíčky, tak do pusy. Dědeček měl takové rád. Byla vždy plná pla-

ta několika druhů. A já tajně pěkně do kapsičky pobrala dobrůtky. Ještě urovnat 

řady, aby nebyl poznán úbytek. Až po letech babička přiznala, jak mě při „krá-

deži“ sledovala, sama řady na platech ještě doplnila a doopravila.  

 

Po žních jsme s babičkou chodily sbírat klásky pro slepice a husy. Cestou jsme 

našly ještě jetelíček, ten chutnal zase našim králíčkům. S lopatkou a kbelíkem 

jsme na silnici sbíraly kobylence (koňský trust), výborné hnojivo na zahrádku. 

Kobylenců bylo dost, tehdy převážně jezdily povozy s koňmi nebo kravkami. 

Z aut jezdila tak sanitka nebo autobus. Přes den se připravovaly ze šrotu šudlí-

ky, krmení pro husy, které se potom v troubě sušily. Večer babička donesla hu-

su a nakrmila ji.  

 

S farníky jsme jezdívali autobusem na poutě. Mně zůstaly v paměti Malé Sva-

toňovice. Jen z vyprávění vzpomínám na rodinu nějakého havíře, u které jsme 

vždy přenocovali. Babička mi vyprávěla, že to byli velmi chudí lidé, kteří nás 

vždy s radostí vítali a nechávali u sebe. Tehdy jsem z Malých Svatoňovic dosta-

la památníček v dřevěných deskách, který má dodnes v knihovně své čestné 

místo. 

 

A čas utíkal. Uběhla i studentská léta. Babička s dědečkem mi vystrojili svatbu. 

S manželem jsme s nimi zůstali bydlet a žít. Velkou událostí a štěstím pro ně 

bylo narození prvního pravnoučka, mého syna. Oba si to velmi užívali. Děde-

ček bral svého „nástupce“ ke každé práci. S babičkou zase chodil krmit slepice a 

kočky, staral se o pejska. Velkým svátkem pro babičku i dědečka byl nástup 

jejich pravnoučka do mateřské školky. Velká sláva! Už je velký školák! A tehdy 

moje babička pronesla: „A teď už jsi, chlapče, vstoupil do života. Starosti budeš 
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mít celý život!“ Všechna moudra, řečená babičkou nebo dědečkem, mi připada-

la tehdy úsměvná. S přibývajícími lety jsem si začala uvědomovat jejich podsta-

tu a pravdivost. Moudra jejich životů. 

 

Sousedské večery u našich vrat nadále pokračovaly. Byla jsem vdaná, sedával 

tam i můj manžel a náš syn. Negrilovalo se, neopékaly buřty. Seděli jsme, poví-

dali, vzpomínali, došlo i na písničky. Ze všech však vyzařovalo tolik upřímného 

přátelství a kamarádství! Bylo nám všem dohromady fajn. 

 

Čas je však neúprosný. Nelze vrátit. Nelze ani zastavit. A tak nám nejdříve ode-

šel dědeček. Musím vzpomenout: před kostelem stálo koňské čtyřspřeží – s čer-

nými vraníky a s velkým pohřebním vozem. Rodina, přátelé a známí vyprovo-

dili mého dědečka na poslední cestě. Po několika letech stejnou cestou odešla i 

moje babička Andulka. Tito dva lidé byli v mém životě nejdůležitější. Můj život 

udělali krásným, pohádkovým, bezpečným, plným lásky. 

 

Milá babičko a dědečku, 

přijměte tam v dálce mé poděkování za vychování. Za Vaši lásku a vše, co jste 

pro mě udělali. Bylo mi ctí prožít s Vámi dětství a dospívání. Bylo mi ctí být 

součástí Vašich životů. Jedině Vy jste mě naučili lásku přijímat a lásku rozdá-

vat. Navždy zůstáváte v mém srdci! 

 

 

 

 


